
OFERTA EDUKACYJNA 

SZKÓŁ BRANŻOWYCH II STOPNIA 

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

1. JĘDRZEJÓW 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W JĘDRZEJOWIE  

ul. Okrzei 63  

28-300 Jędrzejów  

tel. 41 386 14 01  

e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl  

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa kwalifikacji kształconej 

w BS I / nazwa zawodu 

kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

514105 

 

Technik usług 

fryzjerskich 

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich /  

Fryzjer 

 

zaoczna 

 

NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W JĘDRZEJOWIE 

ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH 

ul. J. Piłsudskiego 6  

28-300 Jędrzejów  

tel. 41 386 12 57  

e-mail: jedrzejow@zdz.kielce.pl     

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji 

kształconej w BS I / nazwa 

zawodu kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

514105 

 

Technik usług 

fryzjerskich. 

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich / 

Fryzjer 

 

zaoczna 

 

311219 

Technik robót 

wykończeniowych 

w budownictwie. 

Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych 

i wykończeniowych /  

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

 

zaoczna 

 

343404 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych. 

Sporządzanie potraw i 

napojów /  

Kucharz 

 

zaoczna 

 

 

mailto:sekretariat@zspgrot.edu.pl
mailto:jedrzejow@zdz.kielce.pl


2. KIELCE 
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU    

SPOŻYWCZEGO W KIELCACH  

ul. Zagórska 14 

25-355 Kielce 

tel.: 41 367 67 40 

e-mail: dyrektor@zsps.kielce.pl  

 

 

 

 RZEMIEŚLNICZA SZKOŁA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W KIELCACH  

 ul. Warszawska 34 

 25-312 Kielce 

 tel.: 41 344 76 53 

 e-mail: sekretariat@izbakielce.pl  

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa kwalifikacji kształconej 

w BS I / nazwa zawodu 

kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

514105 

 

Technik usług 

fryzjerskich 

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich /  

Fryzjer 

 

zaoczna 

 

311303 

Technik 

elektryk 

Montaż uruchamianie i 

konserwacje instalacji maszyn i 

urządzeń elektrycznych / 

Elektryk 

 

zaoczna 

 

311513 

Technik 

pojazdów 

samochodowych 

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych /  

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

lub 

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych /  

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

 

 

 

zaoczna 

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji 

kształconej w BS I / nazwa 

zawodu kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

314403 

 

Technik 

technologii 

żywności. 

Produkcja wyrobów 

cukierniczych / 

Cukiernik 

 

dzienna 

 

343404 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych. 

Sporządzanie potraw i 

napojów /  

Kucharz 

 

dzienna 

mailto:dyrektor@zsps.kielce.pl
mailto:sekretariat@izbakielce.pl


3. ŁOPUSZNO 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ  

W ŁOPUSZNIE 

ul. Kasztanowa 39  

26-070 Łopuszno  

tel.: 41 391 40 25  

e-mail: zsp5lopuszno@o2.pl 

 

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa kwalifikacji kształconej 

w BS I / nazwa zawodu 

kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

311927 

 

Technik 

transportu 

drogowego 

Eksploatacja środków transportu 

drogowego  /  

Kierowca mechanik 

 

zaoczna 

 

 

4. OŻARÓW 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE W OŻAROWIE 

Osiedle Wzgórze 56 

27-530 Ożarów 

tel.: 15 861 18 01 

e-mail: ozarow@poczta.onet.pl 

 

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji 

kształconej w BS I / nazwa 

zawodu kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

343404 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych. 

Sporządzanie potraw i 

napojów /  

Kucharz 

 

zaoczna 

 

311516 

Technik 

spawalnictwa 

Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń i 

narzędzi / 

Ślusarz 

lub 

Montaż i obsługa maszyn i 

urządzeń / 

Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 

 

 

 

 

zaoczna 

 

 

 

 

 

mailto:zsp5lopuszno@o2.pl
mailto:ozarow@poczta.onet.pl


5. SKARŻYSKO-KAMIENNA 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH  

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

al. Tysiąclecia 22 

26-110 Skarżysko-Kamienna 

tel.: 41 251 21 61 

e-mail: zst.skarzysko@gmail.com  

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji 

kształconej w BS I / nazwa 

zawodu kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

 

311219 

Technik robót 

wykończeniowych 

w budownictwie. 

Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych /  

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

 

zaoczna 

 

6. STARACHOWICE 

 
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3  

W STARACHOWICACH 

ul. Szkolna 10 

27-200 Starachowice 

tel.: 41 274 72 52 

e-mail: sekretariat@zsz3.net 

 
symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji 

kształconej w BS I / nazwa 

zawodu kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

 

311219 

Technik robót 

wykończeniowych 

w budownictwie. 

Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych /  

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

 

stacjonarna 

 

311513 

Technik pojazdów 

samochodowych 

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych /  

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

lub 

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych /  

Mechanik pojazdów 

samochodowych  

 

 

 

stacjonarna 

mailto:zst.skarzysko@gmail.com
mailto:sekretariat@zsz3.net


 

514105 

 

Technik usług 

fryzjerskich 

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich /  

Fryzjer 

 

stacjonarna 

 

7. WŁOSZCZOWA 

 
NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA WE WŁOSZCZOWIE 

ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH  

ul. Młynarska 56  

29-100 Włoszczowa  

tel.: 41 394 28 84  

e-mail: wloszczowa@zdz.kielce.pl  

 

 

symbol zawodu 

w którym 

prowadzone 

jest kształcenie 

nazwa zawodu w 

którym 

prowadzone jest 

kształcenie 

nazwa kwalifikacji kształconej 

w BS I / nazwa zawodu 

kształconego w BS I 

 

forma 

kształcenia 

 

514105 

 

Technik usług 

fryzjerskich 

Wykonywanie zabiegów 

fryzjerskich /  

Fryzjer 

 

zaoczna 

 

311303 

Technik elektryk Montaż uruchamianie i 

konserwacje instalacji maszyn i 

urządzeń elektrycznych / 

Elektryk 

 

zaoczna 

 

311513 

Technik pojazdów 

samochodowych 

Obsługa, diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych /  

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

lub 

Diagnozowanie i naprawa 

podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych /  

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

 

 

 

zaoczna 

 

311504 

Technik mechanik Wykonywanie i naprawa 

elementów maszyn, urządzeń i 

narzędzi / 

Ślusarz 

lub 

Użytkowanie obrabiarek 

skrawających / 

Operator obrabiarek skrawających 

lub 

Montaż i obsługa maszyn i 

urządzeń / 

Mechanik-monter maszyn i 

urządzeń 

 

 

 

 

 

 

zaoczna 

mailto:wloszczowa@zdz.kielce.pl


314207 Technik rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej / 

Rolnik 

zaoczna 

 

343404 

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych. 

Sporządzanie potraw i napojów /  

Kucharz 

 

zaoczna 

 


